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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

pedagogik och didaktik (dnr SU FV-

6.5-3416-17). Föredragande: Sandra 

Persson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

2.  Anmälan av beslut från 

Universitetskanslersämbetet om lång 

handläggningstid (dnr SU FV-1.1.3-

2340-17). Föredragande: Lovisa af 

Petersens, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna.   

3.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid Engelska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-3506-

17). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap  

Rektor beslutar att återanställa Nils Lennart 

Johannesson som professor med 

omfattningen 30 procent fr.o.m. 2018-01-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2018-12-31 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

4.  Förslag från dekanus vid Humanistiska 

fakulteten om fortsatt prefektstyre vid 

Engelska institutionen (dnr SU FV-

1.2.2-3396-17). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att Engelska institutionen 

fortsatt ska ledas av enbart prefekt, s.k. 

prefektstyre, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-

06-30.  

 

5.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Riksbankens jubileumsfond, om 

beviljat anslag till forskningsprojekt 

vid Statsvetenskapliga institutionen 

(dnr SU FV-5.1.2-3455-17). 

Föredragande: Sandra Persson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar godkänna projektbidraget. 
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6.  Förslag från Folkuniversitetet, 

Stiftelsen Kursverksamheten vid 

Stockholms universitet, om utseende 

av revisor för granskning av stiftelsens 

räkenskaper (dnr SU FV-1.3.3-3486-

17). Föredragande: Henrik Lindell, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utse auktoriserad revisor  

Lena Johnson, Grant Thornton, till revisor 

för perioden 2018-01-01 – 2020-12-31. 

Det antecknas att Folkuniversitetet, Stiftelsen 

Kursverksamheten vid Stockholms 

universitet, genomfört upphandlingen av 

revisorstjänst och att uppdraget innefattar 

koncernen samt de stiftelser/organisationer 

som stiftelsen är huvudman för.   

7.  Anhållan från prefekten vid 

Kulturgeografiska institutionen om 

ändrad sammansättning av 

institutionsstyrelsen fr.o.m. 2018-01-01 

(dnr SU FV-1.2.2-3197-17). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar efter samråd med vicerektor 

för det humanvetenskapliga området att 

styrelsen för Kulturgeografiska institutionen, 

ska vara sammansatt enligt förslag. 

Det antecknas att MBL-information förevarit 

2017-10-24. 

8.  Fördelning av anslagsmedel för 

budgetåret 2018 (dnr SU FV-2.1.1-

3234-17). Föredragande: Åsa Borin, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

 

9.  Ansökan om omdisponering av 

resebidrag ur Jubileumsdonationen, 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 

2016 (dnr SU FV-2.1.9-1805-16).                      

Föredragande: Aina Saffo, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avslå ansökan om 

omdisponering av resebidrag. 

10.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om justering av lön 

för gästprofessor vid Institutionen för 

de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (dnr SU FV-2.3.1.1-3875-15). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap.  

Rektor beslutar att justera professor Robert 

Jacksons lön enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

 

11.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Riksbankens Jubileumsfond 

avseende beviljade medel till 

Nationalekonomiska institutionen (dnr 

SU FV-5.1.2-3523-17). Föredragande: 

Gun-Britt Norberg, Områdeskansliet 

för humanvetenskap. 

 

 

 

 

Rektor beslutar teckna avtal. 
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12.  Förslag till ledamöter och suppleanter i 

styrelsen för Albert och Maria 

Bergströms stiftelse (dnr SU FV-1.2.2-

0877-17). Föredragande: Henrik 

Lindell, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att för perioden 2018-01-01-

2022-12-31 till ordinarie ledamöter utse 

prorektor professor Clas Hättestrand, 

Institutionen för naturgeografi, och professor 

Kerstin Lidén, Institutionen för arkeologi och 

antikens kultur, samt att till suppleanter utse 

professor Peter Hambäck, Institutionen för 

ekologi, miljö och botanik, och 

universitetslektor Ulf Jansson, 

Kulturgeografiska institutionen. 

Det antecknas att prorektor, professor Clas 

Hättestrand, ej deltagit i beslutet. 

13.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Stockholms stad 

avseende samarbete med Nationellt 

centrum för svenska som andraspråk 

vid Institutionen för språkdidaktik (dnr 

SU FV-6.1.3-3463-17). Föredragande: 

Henric Hertzman, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna överenskommelse. 

14.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Stockholms stad 

avseende samarbete med Nationellt 

centrum för svenska som andraspråk 

vid Institutionen för språkdidaktik (dnr 

SU FV-6.1.3-3465-17). Föredragande: 

Henric Hertzman, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna överenskommelse. 

15.  Utdelning av Minor Field Studies-

stipendium utlysta under perioden 5 

september-6 oktober 2017 (dnr SU FV-

2.1.9-2143-17). Föredragande: Helena 

Björck, Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att dela ut 24 stipendier 

enligt förslag. 

16.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Havs- och 

Vattenmyndigheten avseende 

samarbete med Institutionen för 

ekologi, miljö och botanik (dnr SU FV-

6.1.2-3515-17). Föredragande: Rahwa 

Ghebresellase, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

17.  Godkännande av projektbidrag från 

Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Institutionen för kultur och 

estetik (dnr SU FV-5.1.2-3529-17). 

Föredragande: Henric Hertzman, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

 

 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

prorektor, professor Clas Hättestrand, och förvaltningschefen, universitetsdirektör Eino 

Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig 

närvarande har varit Anna Riddarström, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd (protokollförare). 

 

 

Anna Riddarström 

 

 

 

Justeras       

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding    

 

 

 

18.  Avtal som reglerar samverkan mellan 

Stockholms universitet och Järfälla 

kommun för arbetsplatsförlagt lärande 

i arbetsmarknadsutbildningen inom 

Snabbspår för nyanlända lärare och 

förskollärare (dnr SU FV-6.7-3514-

17). Föredragande: Ulla Lundström, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar teckna avtalet.  

19.  Anhållan från Statsvetenskapliga 

institutionen om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen Carola och 

Gustaf Lundbergs stipendiefond (dnr 

SU FV-2.1.8-3540-17). Föredragande: 

Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           

18 000 kronor att disponera t.o.m.  

2018-11-01.  

 

20.  Anhållan från Institutionen för 

arkeologi och antikens kultur om 

disponering av avkastningen ur 

Stiftelsen Erna och Einar Palmgren 

(dnr SU FV-2.1.8-3527-17). 

Föredragande: Anja Kornhill, 

Ekonomiavdelningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med            

9 700 kronor att disponera t.o.m. 2018-11-01.  

 

21.  Ny extern ledamot samt suppleant i 

styrelsen för Bolincentret för 

klimatforskning (dnr SU FV-1.2.2-

3507-17). Föredragande: Katariina 

Kiviniemi Birgersson, Områdeskansliet 

för naturvetenskap.  

Rektor beslutar att utse Johannes Morfeldt, 

Naturvårdsverket, till ledamot samt Pelle 

Broberg, Naturvårdsverket, till suppleant för 

perioden t.o.m. 2019-12-31. 

 


